
المستقبلي، كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار متغيرة وقد تخضع نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشًرا على األداء  توضيح:
 للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو االطالع على اتفاقية الصندوق.

 

 

 

 أهداف الصندوق

يهدف صندوق المرابح إلى المحافظة على رأس المال المستثمر مع 

تحقيق عوائد معقولة عن طريق االستثمار في المعادن المجازة من قبل 

دار الصندوق من قبل فريق من المحترفين في إدارة ي   .الهيئة الشرعية

  .بشركة البالد لالستثماراألصول 
 

كما  2.21291كان سعر الوحدة  1021من عام  الرابعفي نهاية الربع 

 2179.1حقق الصندوق عائد سنوي مقداره %

 خصائص الصندوق

 لاير سعودي 249.40  صافي قيمة األصول:

 مليون 217.26 عدد الوحدات:

 لاير سعودي1.14792  سعر الوحدة:

 1005 ديسمبر 19  تاريخ التأسيس:

 إدارة األصول بشركة البالد لالستثمار مدير الصندوق:

 الهيئة الشرعية بشركة البالد لالستثمار الهيئة الشرعية:

 مفتوح نوع الصندوق:

 منخفض مستوى المخاطرة:

 األمد  متوسط -قصير  االستثمار أفق الصندوق:

 لاير سعودي  العملة:

 لاير سعودي واحد :سعر الوحدة عند التأسيس

 لاير سعودي 00000 الحد األدنى لإلشتراك:

 لاير سعودي 10000 الحد األدنى لإلشتراك اإلضافي:

 لاير سعودي 10000 الحد األدنى لإلسترداد:

 ال يوجد رسوم اإلشتراك:

 سنويًا 0.20% الرسوم اإلدارية:

 ال يوجد اإلسترداد:رسوم 

 يومياً  االشتراك واالسترداد:

 نهاية كل يوم عمل يوم التقويم:

 كل يوم عمل يوم اإلعالن:

 األيام التي تفتح فيها البنوك السعودية  تعريف يوم العمل:

 

 إدارة األصول

 96612039888+هاتف: 

  96612039899+    فاكس:

www.albiladinvest.com 
 

 

 السنويأداء الصندوق 

 

 

 الربعي الصندوق داءأ

 

 أداء سعر الوحدة

 

 توزيع االستثمارات في الصندوق
 

 

منذ التأسيس 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

14.79% 1.22% 0.78% 0.39% 0.99% 2.62% 4.13% 3.87% صندوق المرابح

13.40% 0.91% 0.70% 0.24% 0.82% 2.33% 3.49% 4.27% المؤشر االرشادي

1.40% 0.31% 0.08% 0.15% 0.17% 0.29% 0.64% -0.40% الفرق

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1

1.22% 1.16% 1.13% 1.06% 0.76% 0.77% 0.79% 0.74% صندوق المرابح

0.91% 0.95% 0.91% 0.83% 0.71% 0.34% 0.35% 0.36% المؤشر االرشادي

0.31% 0.22% 0.23% 0.23% 0.05% 0.43% 0.44% 0.38% الفرق
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 )سوق النقد( صندوق المرابح
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